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SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA
ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI
WSADOWYMI W ODLEWNI „PRIMA-ŁÓDŹ”
A. JOPKIEWICZ1 , Z. NIEDŹWIEDZKI 2 , M. WŁÓKA 3
Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Produkcji,
ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono moduł systemu „Impuls” klasy MRP II do wspomagania
zarządzania gospodarką materiałami wsadowymi w odlewni żeliwa „PRIMA -ŁÓDŹ”.
Omówiono obieg informacji dotyczący planowanych i rzeczywis tych rozchodów
materiałów, oraz współpracę systemu „Impuls” z programem określającym dyspozycję
wsadową „SYSTEM’92”.
Key words: cast, foundry, materials management, charge material, MRP II system.
1. WPROWADZENIE
Fabryka Pierścieni „PRIMA” w Łodzi po sprywatyzowaniu drogą akcjonariatu
pracowniczego aktywnie doskonali zarządzanie i technologię pierścieni tłokowych.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć w tych zakresach jest wdrożenie systemu zarządzania
klasy MRP II pod nazwą „Impuls”. System ten nadzoruje między innymi proces
produkcji odlewów i obieg materiałów w Odlewni, od magazynu surowców po
magazyn półfabrykatów. Można za jego pomocą wystawiać wszystkie dokumenty do
przekazania materiałów z magazynów do produkcji oraz odlewów do magazynu
półfabrykatów. Umożliwia on również zarządzanie tymi dokumentami.
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W opracowaniu przedstawiono fragment zagadnień dotyczących zastosowań
technik informacyjnych (IT) w zarządzaniu oraz sterowaniu procesów wytwarzania
odlewów [1], [2].
2. DOKUMENTOWANIE OBIEGU MATERIAŁÓW WSADOWYCH
Proces obiegu materiałów i dokumentów z nimi związanych, w FPT „PRIMA”,
rozpoczyna się w momencie wystawienia „Zlecenia Na Odlew”. Na rysunku 1
pokazane jest okno dialogowe użytkownika programu „Impuls” w chwili wystawiania
zlecenia na odlew.

Rys. 1. Okno dialogowe „Zlecenie na odlew”.
Fig. 1. Order for a casting

Na jego podstawie otwierane jest „Zlecenie Na Żeliwo”, którego okno
przedstawiono na Rys. 2. Zlecenie jest wystawiane na każdy kolejny wytop. W czasie
każdej zmiany realizowane jest kilka wytopów.
Zlecenie na żeliwo realizowane jest według „Dyspozycji Wsadowej” (Rys. 3). Na
jej podstawie tworzony jest dokument „Przydziały Materiałowe”. Pokazany na Rys. 4
„Przydział Materiałowy” zestawia składniki oraz ich ilości, które powinny być
załadowane do pieca dla pojedynczego wytopu. Poszczególne składniki wybiera się z
pola wyboru okna dialogowego.
Do pobrania materiałów z magazynu surowców, które zostały zaznaczone w
„Przydziałach Materiałowych”, tworzone są dokumenty pobrania „Kwitem RW”
(Rys. 5). W odpowiednich polach tego dokumentu wpisywane są rzeczywiste ilości
materiałów wsadowych dodawane wg wagi do pieca.
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Rys. 2. Okno dialogowe „Zlecenie na żeliwo”.
Fig. 2. Order for gray iron.

Rys.3. Okno formularza „Dyspozycja wsadowa”.
Fig.3. Charge instruction

43

Rys. 4. Okno formularza „Przydział materiałowy”.
Fig. 4. Charge material allowance

Rys. 5. Okno formularza „Kwit RW”.
Fig. 5. RW form – collection of materials from a magazine of raw materials
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Po wytopie dane o ilości żeliwa w poszczególnych kadziach przekazywane są za
pomocą „Kwitu PW” (Rys. 6) do „magazynu żeliwa”. Jest to magazyn „wirtualny”,
który został stworzony na potrzeby systemu „Impuls”.

Rys. 6. Okno formularza „Kwit PW” przekazania danych wytopu do „magazynu żeliwa”.
Fig. 6. PW form – turning castings over to the virtual magazine of gray iron

Równolegle z procesem topienia realizowane są „Zlecenia na odlew”. Do
realizacji zlecenia na odlewy pobierane jest żeliwo i in ne dodatki do kadzi
(modyfikatory, cyna itp.) „Kwitem RW” – okno dokumentu przedstawiono na Rys. 7.
Przeniesienie materiałów z magazynu surowców do magazynu odlewni
rejestrowane jest za pomocą „Kwitów MM”. Po każdym wystawionym zleceniu na
żeliwo dokonywana jest korekta stanu magazynu surowców o rzeczywistą ilość
materiałów załadowanych do pieca. Potwierdzane jest to „Kwitami RW”. Zapas
uzupełniany jest realizacją „Kwitu MM”. Dokument ten mogą wystawić: mistrz,
kierownik lub referent. Odlewnia natomiast wys tawia „Kwit MM-”, który oznacza
polecenie zabrania materiałów z magazynu surowców. Po zaakceptowaniu operacji
przez magazyniera samoczynnie wystawia się „Kwit MM+” (Rys. 8) dla magazynu
odlewni.
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Rys. 7. Okno formularza „Kwit RW” na żeliwo i dodatki do kadzi
Fig. 7. RW form for gray iron and additives to foundry ladle

Rys. 8. Okno przesunięcia materiałów kwitem M M +
Fig. 8. MM form for shifting materials from and to the foundry magazine
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Zakończone zlecenie na produkcję odlewów jest rozliczane ilościowo i wagowo.
Ilość kilogramów pobranych materiałów znana jest z „Kwitów RW”. Przyjmuje się, że
1% masy żeliwa to straty bezzwrotne. Od ilości żeliwa pobranego do zalewania form
odejmowane są straty bezzwrotne i masa dobrych odlewó w (ilość dobrych odlewów
pomnożona przez masę netto odlewu). Uzyskana w ten sposób różnica stanowi masę
złomu obiegowego w odlewni. Na złom obiegowy składają się: wadliwe odlewy,
nadlewy, układy wlewowe itp. Przez system „Impuls” złom obiegowy traktowany jest
jako produkt uboczny i wraca na stan magazynowy odlewni potwierdzany „Kwitem
PW” (Rys. 9).

Rys. 9. Okno formularza „Kwit PW” przekazania złomu obiegowego.
Fig. 9. Turning home scrap over from the foundry as a return

to the foundry magazine by PW form.
Ilościowe i rodzajowe zapotrzebowanie na materiały do produkcji odlewów
zestawiane jest w formularzu „struktury”, którego okno przedstawiono na Rys. 10.
Dane zestawione w tym formularzu służą do rozliczeń kosztów materiałowych w innym
module systemu „Impuls”.
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Rys. 10. Okno formularza struktury wsadowej odlewu.
Fig. 10. Charge structure of casting

3. OBLICZENIE DYSPOZYCJI WSADOWEJ I KOREKTY SKŁADU W PIECU
Zarządzanie wytapianiem żeliwa w Odlewni PRIMA jest wspomagane
komputerowo od 1992 roku. Projektodawcą programu nazwanego „SYSTEM 92” jest
Z. Niedźwiedzki, [2].
"SYSTEM'92" składa się z programów ewidencji materiałów wsadowych i
obliczenia dyspozycji wsadowej „DYSPOZYT” oraz programu „BAZA”.
W programie "BAZA" wyróżnione są zbiory danych: Surówka, Złom obiegowy,
Złom stalowy, Dodatki oraz Modyfikatory. Ewidencjonowane są również gatunki
żeliwa, uzyski wejściowe i wyjściowe pierwiastków składowych. Na rysunku 11
przedstawiono okno kartoteki "BAZA".
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Rys. 11. Okno kartoteki materiałowej programu „BAZA”
Fig. 11. Material file print of “BAZA” programme

Baza materiałów stanowi dane źródłowe do obliczania dyspozycji wsadowej z
uwzględnieniem zgarów poszczególnych pierwiastków. Baza zgarów pierwiastków jest
aktualizowana po każdym wytopie indywidualnie dla każdego pieca. Każda następna
dyspozycja wsadowa uwzględnia dane z poprzednich wytopów. Program współpracuje
z kwantometrem i pobiera z niego dane o składzie chemicznym wytopionego wg
dyspozycji żeliwa. Na tej podstawie obliczana jest korekta materiałowa dodatków do
ciekłego żeliwa, okno prowadzenia i kontroli przedstawiono na Rys. 12. Program
zapamiętuje korekty i wykorzystuje je do uściślenia bazy zgarów pierwiastków, dzięki
czemu kolejne obliczenia są coraz dokładniejsze.
Planuje się zintegrowanie programu „System 92” z systemem „Impuls” wg
schematu przedstawionego na rysunku 13, [3].

Rys. 12. Okno prowadzenia i kontroli wytopu.
Fig. 12. Guide screen and melt inspection
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Rys. 13. Schemat zakresu wspomagania komputerowego gospodarki materiałami wsadowymi.
Fig. 13. Scheme of computer assistance for charge materials management
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4. PODSUMOWANIE
Przedstawiony w opracowaniu system, zarządzania gospodarką materiałami
wsadowymi, komputerowo wspomaga następujące zadania:
planowanie zapotrzebowania na materiały wsadowe,
planowanie i realizację zleceń na żeliwo i odlewy,
porównanie planowanego zużycia materiałów wsadowych i rzeczywistych,
prowadzenie kontroli kosztów materiałów wsadowych i ich o dniesienia do
poszczególnych zleceń produkcyjnych,
budowanie bilansu materiałów wsadu, bilansu zgarów oraz bilansu strat
bezzwrotnych,
porównanie normatywów zużycia materiałów na jednostkę produkcji ze
zużyciem rzeczywistym materiałów,
obliczanie dyspozycji wsadowych,
obliczanie korekty dodatków do ciekłego metalu.
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INFORMATIC’S ASSISTANCE SYSTEM FOR CHARGE MATERIAL
MANAGING IN THE FOUNDRY “PRIMA-ŁÓDŹ”
SUMMARY
In this paper a modulus of the „Impuls” system MRP class for an assistance in
foundry charge material management for piston rings made of gray iron has been
presented. There the information concerning planned and real charge material
consumption and “Impuls” system relation to the calculation programme for charge
materials “SYSTEM’92” has also been described and commented.
Recenzował: prof. dr hab. inż. Roman Wrona

52

